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Vermuts sonats

INICIATIVA · Impulsen a Mataró un cicle de concerts a terrats particulars per donar a conèixer
grups que comencen RESPOSTA · La convocatòria a través de les xarxes socials ha estat un èxit
Elena Ferran
MATARÓ

T

ot organitzat a través de
les xarxes socials, @vermutsonat, per tirar endavant una iniciativa
cultural ben singular: fer concerts als terrats. La resposta
ha estat un èxit i dissabte s’havia de limitar l’accés al primer
espai a l’aire lliure, on una seixantena de persones van gaudir escoltant la música de Jo
Jet i Maria Ribot, que setmanes abans havien presentat al
Mercat de Música Viva de Vic.
El cicle, que tindrà dues sessions més en dissabtes, sorgeix
de les ganes d’organitzar activitats culturals diferents i promoure músics emergents. La
seva responsable, Maria Medina, explica que coneixien d’experiències similars a Barcelona i Girona, i se’ls va ocórrer
provar-ho a Mataró .“És una
bona oportunitat per als músics que comencen i tenim uns
terrats amb unes vistes de mar
i muntanya envejables.”
La convocatòria, més enllà de
promoure el talent musical, vol
ser un espai de trobada. “La gent
cedeix la seva terrassa i s’hi implica perquè vol activitats culturals”, assegura Medina. Les actuacions es fan al migdia, a l’hora del vermut, que dóna nom al
cicle però també convida a ferne un tast tot escoltant la música en directe, acompanyat d’un
pica-pica i consumint a la barra.
L’entrada dels concerts és
gratuïta però amb una taquilla
a la inversa, en què tothom hi
aporta el que considera oportú
en acabar el concert.

Contracte amb
fons ètic per a les
zones verdes
L’Ajuntament d’Arenys de
Munt ha adjudicat el manteniment de les zones verdes i la
poda de l’arbrat viari a l’empresa Fundació CEO Maresme. El consistori valora la incorporació de l’empresa pel
seu caràcter marcadament
social i, alhora, per l’estalvi
de 16.000 euros anuals respecte al contracte actual.
L’adjudicació es fa per quatre
anys i inclou millores com ara
la incorporació de noves zones verdes. ■ REDACCIÓ

TORDERA

Tres ajuntaments
promocionen
l’emprenedoria
Les àrees de Promoció Econòmica dels ajuntaments de
Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera han ajuntat esforços i
participen conjuntament en el
projecte Fem Empresa. La iniciativa ofereix serveis de suport a l’emprenedoria i a la
creació i consolidació empresarial a través de diferents activitats i amb el suport de la
Diputació. La pròxima cita és
el 9 d’octubre a Can Feliciano
de Malgrat. ■ REDACCIÓ
El concert de dissabte en un terrat del centre de Mataró on van actuar Jo Jet i Maria Ribot ■ ARXIU

La valoració dels organitzadors és molt positiva tant per la
llarga llista de terrats que als han
ofert des de l’inici com per la resposta del públic i l’experiència
—————————————————————————————————————————

El cicle té un aire
de clandestí; el públic
no sap on serà el concert
fins 24 hores abans
—————————————————————————————————————————

que s’enduen els músics. “Ho fas
pensant si la gent vindrà i et donen una lliçó perquè has d’acabar
restringint l’accés. El boca-orella
funciona molt bé”, comenten sa-

tisfets des de l’organització. El cicle té un aire una mica clandestí,
ja que el públic no sap on es farà
el concert fins 24 hores abans.
Això evita possibles molèsties al
particular i manté l’enigma fins
al darrer moment. Els interessats omplen el formular per internet, on reserven i donen les
dades perquè els enviïn la localització el dia abans.
La llista d’espais disponibles
és llarga però el cicle és curt.
Aquest dissabte actuaran els
grups mataronins Twin Drama
i Black Fanegas i el dissabte que
ve, l’autor Jordi Montañez. Això
sempre pendents de la previsió

meteorològica, que els fa patir
fins a l’últim moment. “Per no
cancel·lar res, tenim alternatives a cobert, però pensem que
la tardor i la primavera és la
millor època per fer activitats
a fora”, defensa Medina.
L’organització, amb l’associació Reviu al darrere, fa tres
anys que promou activitats per
potenciar el talent jove en l’àmbit creatiu, com ara mercats de
segona mà i joves artistes. Tot
apunta que el cicle tindrà continuïtat i que pel bon temps
deixaran les alçades dels terrats per ocupar les ombres dels
patis que ja els han ofert. ■

MALGRAT DE MAR

El càsting per a la
desfilada reuneix
quaranta persones
Una quarantena de persones
van respondre dissabte a la
crida per participar en el càsting de la primera desfilada de
moda de la Shopping Night
que se celebrarà a Malgrat el
17 d’octubre. La gran majoria
d’aspirants van ser dones, però també s’hi van presentar
dos nois i una dona de 75
anys. La desfilada és una iniciativa de Malgrat Turisme SL
per tal de dinamitzar el comerç local. ■ REDACCIÓ

Els empleats municipals rebran ara
una part de la paga extra del 2012
Lluís Martínez
MATARÓ

Els treballadors de l’Ajuntament de Mataró recuperaran una quarta part de
la paga extra de Nadal que
no van cobrar el 2012. El
regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez
(PSC), va explicar que el
pagament correspon al

26,2% de la mensualitat
extraordinària i que equival a un total de 48 dies
meritats. En total són
250.000 euros que han
sortit de la modificació
del pressupost municipal
que es va aprovar en l’últim ple i que estava destinat a generar crèdit extraordinari per valor de
5,8 milions d’euros per

sufragar diferents inversions i despeses. La major part d’aquests diners
s’aconsegueixen
amb
operacions de crèdit.
A banda d’acomplir el
compromís d’abonar una
part de la paga als empleats municipals, bona
part d’aquests nous recursos es destinaran a la
compra d’actius de l’em-

presa municipal d’urbanisme, Pumsa, per part
de l’Ajuntament, seguint
el pla traçat per redreçar
les finances d’aquesta societat. També està previst
utilitzar-los per portar a
terme diferents obres de
millora a la via pública, a
banda de reservar una
part per posar al dia l’institut Miquel Biada. ■

La façana principal de l’Ajuntament de Mataró, situat a la
riera, en una imatge d’arxiu ■ LL.M.

